
SİNERJİTÜRK Etkin İş ve Güç Platformu Başkanı 
Abdullah Raşit Gülhan’ın yönettiği, ASELSAN Kripto 
ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ali Yazıcı, HAVELSAN 

Siber Güvenlik Direktörü Kani Hacıpaşaoğlu, Savunma 
Teknolojileri Mühendislik (STM) ve Ticaret A.Ş Teknolojiden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, TÜBİTAK 
BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) Uzmanı Ali Rezaki ile 
A.Ü. Tıp Fak./Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Betül Ulukol’un katıldığı açık oturumun raportörlüğünü 
Hülya Yardımoğlu yaptı. 

Oturum Başkanı Gülhan, siber güvenliği hangi şemsiye 
altında barındıracağımızın önemli olduğuna işaret ederek, 
belki Başbakanlığa bağlı, belki Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı 
bir birimin siber güvenliği düzenleyebileceğini kaydetti. 
“Bilgi güvenliği ayrı, bilgiye sahip olmak ayrı bir şey” diyen 
Gülhan, kendi bilgimize sahip olmamız ve yerli çözümler 
kullanmamız gerektiğini söyledi. Gülhan, yüzde 100 güvenli 
bir iletişimin olmadığını da kaydetti. 

Devlet, yasal mevzuatı oluşturmakla yükümlü

ASELSAN Kripto ve Bilgi Güvenliği Müdürü Yazıcı, Bilgi 
Güvenliği Derneği’nin siber güvenlik konusunda farkındalık 
oluşturulması için kurulmuş bir dernek olduğuna dikkati 

Siber güvenlikte “yerli sektör” 
envanter çalışması yapılıyor

çekti. Yazıcı, siber güvenlik eko sisteminin oluşturulmasının 
önemi üzerinde durdu. Siber güvenlik farkındalığının tüm 
paydaşlara yaygın olarak dağıtılması gerektiğini belirten Yazıcı, 
Siber Güvenlik Kurulu’nun ekosistemi yöneten bir makam 
olduğunu söyledi. Yazıcı, siber güvenlikte hangi teknolojilerin 
kullanılacağının önceliklendirilmesinin önemine değinerek, 
“Siber güvenlik standartlarının belirli ve net tanımlanması 
gerekiyor” dedi. 

Sanayide sanayi katılım oranı diye bir oranın olduğunu 
anımsatan Yazıcı, benzer bir yapının da siber güvenlik alanında 
olması gerektiğine işaret etti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri 
(SOME) gibi yapıların bilişim sistemlerine yönelik yapılar 
olduğuna değinen Yazıcı, siber istihbaratın USOM üzerinden 
gerçekleştirileceğini kaydetti. Yazıcı, Türkiye’nin siber saldırı 
yaratan ve maruz kalan 10 ülke arasında olduğunu belirterek, 
Türkiye’de hiçbir şeyin tanımlı olmadığını söyledi. Yazıcı, siber 
gülenlikle ilgili olarak devletin düzenleme yapmak ve yasal 
mevzuatı oluşturmakla, yetkili kurumu görevlendirmekle 
yükümlü olduğunu vurguladı.  

Güvenli yazılım ve güvenli donanımın bir süreç olduğunu 
anlatan Yazıcı, yüzde 100 güvenliğin olmadığını bu nedenle 
yerli çözümlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Siber güvenlik 
için yerli sektör envanter çalışması yaptıklarını ifade eden 

TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın üçüncü gününde, “Siber Güvenli Yaşam: Siber Güvenliğin Teknik ve Hukuki 
Boyutunda Son Gelişmeler” konulu açık oturum gerçekleştirildi. Oturumda, bilgisayar, akıllı telefon, 
tablet bilgisayar gibi herhangi bir cihaz kullanan kişiler ve bu altyapıya sahip veya kullanan kurumların 
artık siber güvenlik sorunlarının muhataplarından birine dönüşmüş durumda olduğu vurgulandı. 
Oturumda, özellikle, Türkiye’nin dünya genelinde siber saldırıya uğrayan ve siber saldırı başlatan 
ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığı göz önüne alındığında durumun daha da kritik bir hal aldığına 
işaret edildi. Bugün gerek kamu, gerek kurum ve kişilerin siber güvenlik açısından gerekli özeni 
gösterip gerekli önlemleri almaktan uzak olduğunun altı çizilen oturumda, siber güvenlik farkındalığı, 
siber güvenlik önlemleri, siber güvenlik uzmanlığı ve eğitimi, yerli siber güvenlik donanım ve yazılım 
sektörü, siber güvenlik mevzuatı ve eko sisteminin oluşturulması konuları tartışıldı.  Oturumda, siber 
güvenlik çalışmaları için “yerli sektör” envanter çalışması yapıldığı belirtildi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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Yazıcı, “Siber güvenlikte olgunluk seviyesine ulaşmak zor. 
Ancak ihtisas sahibi olduğumuz konular var” diye konuştu. 

“Siber güvenlikte üçüncü yaklaşım da siber güvenliğin 
milli güvenliğe dönüşmesinin şart olduğu ve devletin 
bunun koşullarını sağlaması gerektiğidir” ifadesini kullanan 
Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekosistem içinde oluşturulacak ‘Siber Güvenlik’ 
makamının güçlü bir şekilde oluşturulması, bu alanda 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için istihdam 
yaratılması, kritik altyapı güvenliği için strateji 
oluşturulması, yerli ve sertifikalı ürün kullanılmasının 
zorunlu hale getirilmesi ve yaygınlaşması, eylem planlarının 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da yer 
aldığı platformlarda tartışılması gerekiyor.”

Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Hacıpaşaoğlu 
da siber savaş, siber uzay, siber güvenlik, siber harp 
kavramlarına açıklık getirerek, bugünün ortamında 
savaşın, “Hibrit Savaş” olduğunu söyledi. Siber güvenlik 
teknolojilerinin yerli olmasının teşvik edilmesinin 
zorlu olduğuna işaret eden Hacıpaşaoğlu, Aralık 2015 
sonu itibariyle Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi 
kurulumunu tamamlamış olacaklarını ifade etti. 
HAVELSAN’ın siber güvenlik konusunda hizmet sağlayıcı 
olduğuna işaret eden Hacıpaşaoğlu, kurumlara teknik 
destek ve eğitim verebilecek düzeyde olduklarını, siber 
saldırıları minimize etmek için ekosistem mantığıyla 
geliştirilebilecek yazılımlar olduğunu dile getirdi. 

STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Korkut ise konuşmasında siber güvenliğin, milli güvenliğin 
bir parçası olduğuna işaret ederek, saldırı ve savunmanın 
birbirini tamamlayan iki oluşum olduğunu kaydetti. Korkut, 
Türkiye’de mevzuatın bir iş yaptıktan sonra arkasından 
geldiğinin altını çizerek, “Mevzuat yok diye oturacak da 
değiliz” dedi. Türkiye’de gerçekten kimin hack’lendiğinin 
bilinmediğinin altını çizen Korkut, “Sizin için önemli olan 
bilgileri kimseye vermeyiniz. Önemli olan anahtar teknoloji 
ve altyapıları elimizde bulunduruyor olmak” şeklinde 
sözlerini sürdürdü. 

Korkut, 209 bin siber güvenlik uzman açığı bulunduğuna 
değinerek son dönemde bu açığın yüzde 74 arttığını ve 
yüzde 50 daha artacağını bildirdi. Burada en önemlisinin 
nitelikli iş gücü sorunu olduğunu vurgulayan Korkut, “Yerli 
çözüm üretimi için siber güvenlik projemiz var. Ekosistem 
oluşturduk. Özel sektör de gelsin dedik. Kişisel ve kurumsal 
güvenliğimizi sağlamak için olay olmadan tedbir almak 
lazım. Siber güvenlik ve büyük veriyi aynı başlık altında 
topladık. Siber güvenlik olaylarına müdahale için eğitim 
şart” diye konuştu.

Risk algısı ve risk yönetiminde uluslar arası işbirliğine 
ihtiyaç

TÜBİTAK BİLGEM SGE’den Rezaki ise bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin getirdiği riskler bulunduğuna değinerek, siber 
güvenlikli yaşamın bu risklerin yönetilmesi olduğunun üzerinde 
durdu. Rezaki, gelişmiş ülkelerin bu alanda çok büyük farkındalığa 
sahip olduklarını belirterek, siber güvenliğin yatay bir konu olarak 
adlandırıldığını söyledi. Siber güvenliğin yatay bileşen olduğunu 
ve her şeyin içine girdiğini yineleyen Rezaki, “Bilgi ve iletişim 
teknolojileri bir risk yaratıyorsa bu bertaraf edilmeli. Kritik sektörler 
kurumsal boyutta ortaya çıkan siber güvenliğin bir yansıması” 
saptamasında bulundu. 

Bir yandan da ortamı regüle etmeye çalışan kurum ve kuruluşlar 
olduğuna işaret eden Rezaki, siber güvenliğin bir tarafında da 
kullanıcılar ve üreticiler olduğunu dile getirdi. Rezaki, eğitim ve 
farkındalığın çok önemli olduğunu da vurgulayarak, risk algısı ve 
risk yönetiminde disiplinlerarası yaklaşım ve uluslar arası işbirliğine 
ihtiyaç olduğunu kaydetti. Siber güvenlik alanında teknolojik çözüm 
ve ürün geliştirmemiz gerektiğinin altını çizen Rezaki, sözlerine 
şöyle devam etti: 

“Eğitim sisteminde değişiklik yapmak çok zor. Sadece okullara 
değil, küresel olanaklara da bakmamız lazım. Üniversiteler on-line 
siber güvenlik eğitimi veriyor. Bunun için İngilizceyi sorun olmaktan 
çıkarmamız gerekiyor. Siber 
Güvenlik Enstitüsü olarak biz de 
kamplar, eğitimler yapıyoruz. 
Eğitim ve farkındalıktan 
sonra; siber güvenlikte üst 
düzey problemler var. Mutlak 
güvenlik, güvenli olmak 
mümkün değil. Riskler içinde 
yaşamımızı sürdürebilir miyiz 
ona bakmak lazım.”

Siber güvenlikte açık 
kaynak kodlu yazılımların 
çok kullanıldığına işaret 
eden Rezaki, siber güvenlikte 
işbirliğinin çok olduğunu, 
açık kaynak koddan 
vazgeçilmemesi, millileştirme 
ve açık kaynağın kritik 
altyapılarda kullanılacaksa 
bunun çok iyi gözden 
geçirilmesi gerektiğini belirtti.  

Bilgisayarın çocuklar 
için ortak kullanım alanı 
olmalı

Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve 

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ulukol da, 
bilgisayarın çocuklar için evde ortak kullanım alanının olmasının 
önemi üzerinde durdu. Çocukların siber ortamda kontrolsüz, 
bilinçsiz olarak dolaşmalarının onları istismara açık hale 
getirdiğine dikkat çeken Ulukol, dünyada çocukların çevrimiçi 
etkinliğini kullanımlarına ilişkin iki yaklaşım olduğu, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) çocukları bu alanda kısıtlama, 
denetleme ve kontrolü benimsediği; Avrupa Birliği’nde (AB) 
ise bunun kişisel bir hak olduğu, kısıtlanamayacağı ancak, 
zarar görmemeleri için önlemler alınması gerektiği konularını 
aktardı. Ulukol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2014 yılında Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 2015 yılında 
Çocuk ve Gençlerin Mobil Ortamda Güvenliği Sempozyumu’nu 
gerçekleştirdik. 2016 yılında ise Dijital Oyunların Güvenliği 
Sempozyumu gerçekleştirilecek. Çevrimiçi etkinliklerin 
çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinin yadsınamayacağından 
dolayı siber ortamda zarar görmemeleri için bu trafikte nasıl 
dolaşmaları gerektiğinin öğretilmesi gerekiyor. Çocukları 
eğitebilmek için önce ebeveynlerin bilinçli olmaları, güvenli ve 
etik kullanıcı olmaları gerekiyor.”

Ulusal siber güvenlik ekosistemi oluşturulmalı

Açık oturumda ayrıca, siber güvenliğin ülke genelinde 
sürdürülebilirliği için, ulusal seviyede siber güvenlik 

ekosisteminin oluşturulması ve siber güvenlik farkındalığının 
yaratılmasının önem taşıdığına işaret edilerek, ayrıca şu 
görüşler dile getirildi: 

“Siber güvenlik farkındalığı, sadece eğitim olarak 
algılanmamalı ve farkındalığa ilkokul seviyesinde başlanmalıdır. 
Bu alanda düzenlenecek konferans ve seminerler farkındalık 
yaratmada çok önemlidir. Yüzde 100 güvenliğin mümkün 
olmadığı düşünüldüğünde risklerin yönetilebilmesi öğretilmeli; 
iyi ağ bilgisi, programlama ve sistem analistliği üzerine siber 
güvenlik eğitimi alınmalıdır. Siber güvenlik farkındalığı için 
kamp, olimpiyat, eğitim ve konferanslar kurum, kuruluş ve 
dernekler tarafından düzenleniyor. 

Siber güvenlik alanında faaliyette bulunacak siber güvenlik 
uzmanı yetiştirilmeli, bu uzmanlar kanunla oluşturulacak 
kadrolarda istihdam edilerek, kamuda çalıştırılmalı. Kişisel ve 
kurumsal verilerin korunması siber güvenlik için çok önemli. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu acilen kanunlaşarak 
yürürlüğe girmeli.

Liselerde müfredat yetersiz, algoritma eğitimi verilmeli. 
Ar-Ge yapan öğrencilere destek bulunamadığı öğrenci ve 
öğretmenler tarafından dile getiriliyor. Üniversitelerde de 
müfredat yetersiz, her branşa özgü hukuk eğitimleri de zorunlu 
olmalı.”

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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